PI oriëntatielessen op 23 juni 2018
PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en
zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van
maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen en samenspelen. In de grote
groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek,
componeren en improviseren. Pas als ze het materiaal, de liedjes en muzikale spelletjes
beheersen gaan de kinderen die toepassen op hun instrument.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar
2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS. PI staat voor
Project Inleidend Onderwijs. Ieder jaar wordt gestart met een groep van maximaal 28 kinderen.
Ook als je zelf als ouder geen muzikale ervaring hebt ben je van harte welkom om je kind aan te
melden, zolang het duidelijk is dat hij of zij speciale belangstelling voor muziek heeft. Van de
kinderen wordt verwacht dat ze nog geen instrument spelen.
Klik hier voor meer informatie over PI: Muziek voor kleuter.
Voor het cursusjaar 18-19 zijn nog paar plekjes bij het slagwerk. PISO (Project Inleidend
Slagwerk Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de djembé en de marimba. Door
middel van creatieve en fantasierijke opdrachten leren de kinderen de klank van de instrumenten
kennen. In de BMO (Brede Muzikale Ontwikkeling)-les worden eenvoudige liedjes gezongen.
Deze liedjes worden op de marimba op het gehoor uitgezocht. Na het uitzoeken en instuderen
begint het muzikale feest: samenspel, op een andere toon beginnen, in een ander ritme spelen,
enzovoorts. Geleidelijk worden de liedjes langer en moeilijker.
Klinkt dit als iets voor jouw kind? Neem dan contact op via pi@uck.nl voor meer informatie en een
oriëntatieles. Inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk na een oriëntatieles.
Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Check UCK.nl voor actuele informatie.
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